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Đề tài: 

Phân tích tấm FGM chịu uốn trên nền đàn hồi sử 

dụng phương pháp không lưới MKI và lý thuyết 

biến dạng cắt bậc cao thu gọn ba chiều R-QSDT. 

Tóm tắt:  

Luận văn nghiên cứu tấm cơ lý biến thiên (tấm FGM) 

chịu uốn trên nền đàn hồi thông qua áp dụng lý thuyết biến 

dạng cắt bậc cao R-QSDT và phương pháp không lưới có hàm 

nội suy Moving Kriging (MK) để phân tích. Tấm cơ lý biến 

thiên được sử dụng trong luận văn là hai loại phổ biến đó là tấm 

với vỏ FGM - lõi đồng chất (loại A) và tấm với vỏ đồng chất - 

lõi FGM (loại B). Tấm được đặt trên nền đàn hồi được mô tả 

bởi mô hình nền hai thông số kiểu Pasternak. 

Luận văn áp dụng một số giả thuyết như: Xem tấm cơ lý 

biến thiên (tấm FGM) như là một tấm vật liệu hỗn hợp thay đổi 

theo chiều dày tấm với quy luật hàm mũ (Mô hình Voigt). Đồng 

thời, áp dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao thu gọn được tạo 

thành từ việc phân tích chuyển vị đứng trong lý thuyết biến 

dạng cắt bậc cao truyền thống thành hai thành phần chuyển vị 

đứng do uốn và chuyển vị đứng do cắt.  

Luận văn khảo sát các thông số khác nhau, ảnh hưởng 

đến độ võng của tấm như: tỷ cạnh ngắn/lệ chiều dày, tỷ lệ cạnh 

dài/ngắn và quy luật vật liệu (tham số n, modun đàn hồi Ec, Em). 

Kết quả sẽ được kiểm chứng bằng việc so sánh với những 

nghiên cứu đã công bố trước đó. Từ đó đưa ra các nhận xét, 

đánh giá và đề xuất nếu có để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện 

hơn
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CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 

1.1 Đặt vấn đề: 

Bài toán phân tích tĩnh tấm cơ lý biến thiên (tấm FGM) 

chịu uốn trên nền đàn hồi được ứng dụng nhiều trong các ngành 

như: công nghiệp hàng không vũ trụ, đóng tàu, xây dựng, lò 

phản ứng hạt nhân và các lĩnh vực làm việc trong môi trường 

nhiệt độ cao hoặc chịu tải trọng phức tạp. Do vậy, việc nghiên 

cứu về các kết cấu tấm cơ lý biến thiên là cần thiết. Vì lý do 

trên, em đã chọn đề tài luận văn: “Phân tích tấm FGM chịu uốn 

trên nền đàn hồi sử dụng phương pháp không lưới MK và lý 

thuyết biến dạng cắt bậc cao thu gọn ba chiều R-QSDT”. 

1.2   Mục tiêu nghiên cứu: 

a. Giới thiệu đặc tính của tấm chức năng và kết cấu được 

làm từ vật liệu chức năng FGM, lý thuyết biến dạng cắt và 

phương pháp không lưới phần tử tự do bằng cách sử dụng hàm 

nội suy Moving Kriging (MK).  

b. Thiết lập phương trình cho bài toán tĩnh tấm FGM chịu 

uốn trên nền đàn hồi hai hệ số Pasternak theo lý thuyết biến 

dạng cắt thu gọn bậc cao dùng phương pháp không lưới hàm 

nội suy Moving Kriging.  

c.  Phân tích, đánh giá kết quả tính toán bằng phần mềm 

Matlab. Dựa vào kết quả tính toán, đánh giá một số yếu tố ảnh 

hưởng đến độ võng của kết cấu tấm vật liệu chức năng FGM 

trên nền đàn hồi. So sánh kết quả bài toán với các báo cáo đã 

được nghiên cứu. 

1.3      Phạm vi nghiên cứu: 

Nghiên cứu chỉ thực hiện trên tấm vật liệu FGM có đặc 

tính thay đổi theo hàm số mũ (theo mô hình Voigt). Phương 
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pháp không lưới với hàm nội suy Moving Kriging, lý thuyết 

biến dạng cắt thu gọn bậc cao trên mô hình nền đàn hồi hai hệ 

số Pasternak để phân tích đặc tính chịu uốn của tấm 

1.4.   Phương pháp nghiên cứu: 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phần 

mềm Matlab để phân tích tính toán sau khi đã hệ thống hóa kiến 

thức về một số tính chất cơ bản của tấm FGM, lý thuyết tính 

toán được sử dụng đó là lý thuyết biến dạng cắt thu gọn bậc cao 

đồng thời sử dụng phương pháp không lưới với hàm nội suy 

Moving Kriging để tính toán ra kết quả.  

Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu và phân tích để 

rút ra các nhận xét về đặc tính chịu uốn của tấm FGM khi khảo 

sát sự thay đổi các thành phần trong kết cấu.  

1.5. Ý nghĩa khoa học:  

Kết quả nghiên cứu đặc tính chịu uốn cho bài toán tấm 

FGM sẽ đóng góp về lời giải trong việc tìm kết quả tính toán 

cho bài toán chịu uốn. Phân tích nghiên cứu một số đặc tính 

chịu uốn cho những dạng tấm FGM khác nhau.  

1.6. Cấu trúc của luận văn: Gồm có 4 chương với các tên gọi : 

Chương 1, Giới thiệu; Chương 2, Cơ sở lý thuyết;Chương 3, 

Phân tích số; Chương 4, Kết luận và kiến nghị 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

2.1  Giới thiệu chung: Nội dung chương 2: Giới thiệu tấm 

FGM, lý thuyết biến dạng cắt và phương pháp thực hiện, đồng 

thời rút ra những nhận xét so sánh đối chiếu với phương pháp 

truyền thống đã được sử dụng phổ biến. Cụ thể: 

2.2  Tấm vật liệu chức năng: 

2.2.1   Lịch sử hình thành: Năm 1980, một loại vật liệu mới có 

khả năng chịu được môi trường nhiệt độ cao và loại bỏ những 

hiện tượng tập trung ứng suất tại vị trí tiếp giáp giữa các mặt vật 

liệu khác nhau. Vật liệu này được gọi là vật liệu chức năng 

FGM được nghiên cứu bởi một nhóm các nhà khoa học vật liệu 

tại Nhật Bản. 

2.2.2. Đặc tính: Vật liệu chức năng (FGM) là một loại 

composite đặc biệt có đặc trưng vật liệu thay đổi liên tục (theo 

quy luật gradient) nhằm cải thiện và tối ưu hóa khả năng chịu 

tải trọng cơ học và nhiệt độ của kết cấu.  

2.2.3. Ứng dụng: Kết cấu tấm, vỏ làm từ vật liệu chức năng 

FGM được ứng dụng nhiều lĩnh vực như: Phân tích kết cấu cầu, 

đường ray, cống ngầm trong đường giao thông, hệ thống phản 

lực đẩy trong lĩnh vực cơ khí, hàng không, … 

2.3. Lý thuyết tấm FGM: 

2.3.1. Lý thuyết tấm cổ điển:  

2.3.2 Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT): 

2.3.3 Biến dạng cắt bậc cao HSDT 

2.3.4 Mô hình tấm trên nền đàn hồi: 

Mô hình nền hai thông số được xây dựng từ giả thuyết: 

phản lực nền ( ),r x y  bao gồm phản lực pháp tuyến ( ),p x y  
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tương ứng với sự làm việc chịu nén của nền và phản lực tiếp 

tuyến ( ),t x y tương ứng với sự làm việc chịu cắt của nền. 

Phản lực nền với mô hình nền hai thông số có dạng: 

( ) ( )2 2

2 2

, ,
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

w s

w x y w x y
r x y p x y t x y K w x y K

x y

  
= + = − + 

  

 Ta được phương trình vi phân cân bằng của tấm với mô hình 

nền hai hệ số dưới dạng toán tử Laplat có dạng: 

( ) ( )2 2

2 2

2 2

, ,
( , ) ( , ) ( , )

p w s

w x y w x y
D w x y K w x y K q x y

x y

  
  + − + = 

  

2.4.   Phương pháp rời rạc: 

Phương pháp được ứng dụng phổ biến và rộng rãi nhất là 

phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) và nhiều phương pháp cải 

tiến đã được ra đời như XFEM/GEF (Extended/ Genreralized 

Finite Element Method), SFEM (Smoothed Finite Element 

Method) đã được tạo ra để giải quyết những nhược điểm của 

phương pháp FEM nhằm phát triển hiệu quả hơn cho phương 

pháp này.  

2.5  Tình hình nghiên cứu:  

2.5.1 Ngoài nước: 

Trên thế giới có các nhà khoa học nghiên cứu về tấm cơ tính 

biến thiên. Đầu tiên phải kể đến nghiên cứu của Praveen và 

Reddy đã phân tích tĩnh và dao động của tấm FGM dựa trên lý 

thuyết biến dạng cắt bậc nhất sử dụng phương pháp phần tử hữu 

hạn và một số nhà nghiên cứu khác. 

2.5.2 Trong nước:  

Trong nước, có một số học giả nguyên cứu đến vật liệu cơ tính 

biến thiên như Nguyen và Cộng sự nhóm nghiên cứu đã đề xuất 
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hệ số điều chỉnh cắt để phân tích ứng xử tấm FGM và tấm 

sandwich FGM và một số nhà nghiên cứu khác. 

2.5.3. Nhận xét tổng quan về tình hình nghiên cứu:  

Phương pháp nghiên cứu về khả năng chịu uốn của tấm FGM 

trên nền đàn hồi có nhiều lý thuyết đã được áp dụng như lý 

thuyết cổ điển thuần túy, lý thuyết bậc cao, lý thuyết bậc cao 

thu gọn, lý thuyết hàm lượng giác. Trong phạm vi luận văn, chỉ 

xét đến đặc tính chịu uốn tấm FGM bằng phương pháp không 

lưới MK với lý thuyết biến dạng cắt thu gọn bậc cao vẫn chưa 

có một đề tài luận văn nào nghiên cứu trước đây.  

2.6.    Kết luận chương:  

Chương này đã trình bày tổng quan về vật liệu chức năng, lý 

thuyết biến dạng cắt và các phương pháp rời rạc được sử dụng 

trong phân tích tĩnh tấm FGM trên nền đàn hồi. Tổng quan về 

tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, những nghiên cứu về 

đặc tính chịu uốn của tấm FGM. Phương pháp không lưới MK 

kết hợp lý thuyết biến dạng cắt thu gọn bậc cao để phân tích 

tĩnh tấm FGM là nội dung của luận văn. 
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CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

3.1  Giới thiệu:  Giới thiệu các lý thuyết được áp dụng trong 

luận văn. 

3.2 Kết cấu tấm FGM: 

3.2.1  Tấm FGM đẳng hướng: Tấm FGM có các đặc tính là 

mặt dưới và trên của tấm hoàn toàn là kim loại và gốm. Theo 

đó, mô đun đàn hồi và hệ số Poison được xác định như sau: 

         ( )( ) ( )
c m cmE z E E E V z= + −

              
( ) ( )( )

m c m c
z V z   = + −  

Trong đó:                   0.5 0.5h z h−    

 ,
cmE E : mô đun đàn hồi của vật liệu 

kim loại, gốm. 

 ( ) 0.5

n

c

z
V z

h

 
= + 
 

: hàm mật độ thể tích 

của phần gốm 

 0n  : chỉ số mũ của hàm mật độ gốm 

hoặc hệ số suy biến.   

3.2.2 Tấm Sandwich có vỏ FGM và lõi đồng chất (loại A): 

Là loại tấm có vỏ là vật liệu FGM và lõi là vật liệu đồng chất. 

Trong đó, chiều dày lớp vỏ và lỏi thay đổi theo quy luật: 

( )  (1) 1

1 2

2 1

,  ,

n

c

z z
V z z z z

z z

 −
=  

− 

                          

( )  (2)

2 3
1 , ,

c
V z z z z=                                          

( )  (3) 4

3 4

4 3

,  ,
c

z z
V z z z z

z z

 −
=  

− 
                           

3.2.3 Tấm Sandwich có vỏ đồng chất và lõi FGM (loại B): 

Là loại tấm có vỏ là vật liệu đồng chất và lõi là vật liệu FGM. 
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Trong đó, chiều dày lớp vỏ và lỏi thay đổi theo quy luật: 

( )  (1)

1 2
0,  ,

c
V z z z z=   

( )  (2) 2

2 3

3 2

 , ,

n

c

z z
V z z z z

z z

 −
=  

− 

 

( )  (3)

3 4
1,  ,

c
V z z z z=   

Trong đó ( )( )
, 1, 2,3

i

c
V i =  biểu thị cho thể tích thay đổi của lớp 

thứ i; và ( )3 2
z z− là chiều dày của phần lõi. 

3.3 Lý thuyết biến dạng cắt bậc cao thu gọn: 

Trường chuyển vị thỏa mãn điều kiện triệt tiêu ứng suất ở bề 

mặt trên và bề mặt dưới của tấm, đồng thời xem xét hiệu ứng 

biến dạng dài theo hướng trục z ( )0
zz

  được xác định như sau: 

( ) ( )0

( ) ( )
( ) ( ) b s

w x, y w x, y
u x, y,z = u x, y z f z

x x

 
− +

 
 

( )0

( , ) ( )
( , , ) ( , ) b s

w x y w x, y
v x y z v x y z f z

y y

 
= − +

 
 

( ) ( ) ( ) ( )
b s

w x, y,z = w x, y w x, y g z+  

Xem xét tấm FGM chịu tải trọng phân bố q0 nằm trên nền 

đàn hồi Pasternak, năng lượng toàn phần của tấm được thể hiện 

như sau: 

22

2

0

1
...

2

1

2

xx xx yy yy zz zz xz xz yz yz xy xy

V

w s

A

w w
K w K q w dA

x y

             = + + + + + + 

      
 + + + +   

       





 

Trong đó 
0

q là tải trọng ngang đơn vị; 
w

K  và 
s

K lần lượt hệ số 

độ cứng lò xo và hệ số độ cứng trượt của nền đàn hồi. 

3.4 Phương pháp Meshless với hàm nội suy Moving Kriging: 

3.4.1  Hàm dạng Moving Kriging: 
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Giả thiết chuyển vị tại một điểm bất kì x là ( )h
u x  được 

xấp xỉ trong miền con 
x

 , với 
x

   . Hàm chuyển vị ( )h
u x  

sẽ được xác định thông qua các giá trị chuyển vị của các điểm 

nút trong miền 
x

 . Giả sử ta có n điểm nút  ( )1,
i

i nx  trong 

miền 
x

 , có giá trị chuyển vị tương ứng lần lượt là 

 ( )1,
I

I nu . Khi đó chuyển vị tại một điểm bất kì 
x

 x  

được định nghĩa như sau:  

( ) ( ) ( ) ( )
h T T = + u x p x A r x B u x

 
hoặc 

1

( ) ( )
n

h

I I

I

x
=

=u x u

 

Trong đó ( )
I

x  được định nghĩa bởi hàm dạng nội suy MK: 

1 1

( ) ( ) ( )
m n

I j jI k kI

j k

p A r B
= =

= + x x x  

Các ma trận A  và B  được định nghĩa như sau: 

( )
1

1 1T T
−

− −
=A P R P P R         ;         

1
( )

−
= −B R I PA

                        
 

Trong đó I  là ma trận đơn vị, vectơ ( )p x  là đa thức với 

m hàm cơ sở: 

   
 1 2 3

( ) ( ), ( ), ( )...., ( )
T

m
x p p p p=p x x x x                           

3.4.2    Các phương trình rời rạc: 

Theo phương pháp không lưới MKI, các chuyển vị tổng 

quát của bề mặt giữa của tấm được tính gần đúng như sau: 

T
h h h h h

b s
u u v w w =      

T

I I I bI sI
u v w w=u   

Chúng ta có thể nhận được các biểu thức sau: 

0

1

n
m

I I

I =

=ε B u

 

1

1

1

n
b

I I

I =

=ε B u

, 

2

2

1

n
b

I I

I =

=ε B u

 

3

3

1

n
b

I I

I =

=ε B u

 

1

n
s

s I I

I =

=ε B u
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CHƯƠNG 4 

CÁC VÍ DỤ SỐ KIỂM CHỨNG BÀI TOÁN VÀ PHÂN 

TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ TÍNH 

TOÁN 

4.1 Kiểm chứng kết quả mô hình số: 

4.1.1. Xét một tấm vật liệu gốm Alumina có gối tựa đơn ở chu 

vi của tấm đặt trên nền đàn hồi Pasternak. Tải trọng phân bố 

đều tác dụng tại bề mặt trên của tấm. Kết quả thu được từ Luận 

văn có sai số nhỏ hơn 5% so với kết quả đã được nghiên cứu 

trước đó. 

Bảng 4.2. Chuyển vị 
0

c
w  của tấm Alumina hình vuông liên kết 

tựa đơn chịu tải trọng phân bố đều trên nền Pasternak 

 

w
k

 

s
k

 

10a h =  200a h =  

Bài báo 

[27] 

( )0
zz

 =

 

Bài 

báo 

[28] 

( )0
zz

 =

 

Bài báo 

[29] 

( )0
zz

 

 

Luận 

văn

( )0
zz

 

 

Bài 

báo 

[27] 

( )0
zz

 =

 

Bài báo 

[28] 

( )0
zz

 =

 

Bài báo 

[29] 

( )0
zz

 

 

Luận 

văn

( )0
zz

 

 

1 

5 3.3455 3.3455 3.1807 3.1990 3.2200 3.2200 3.2196 3.2392 

10 2.7505 2.7504 2.6198 2.6330 2.6684 2.6684 2.6681 2.6853 

15 2.3331 2.3331 2.2253 2.2359 2.2763 2.2763 2.2760 2.2913 

20 2.0244 2.0244 1.9330 1.9421 1.9834 1.9834 1.9832 1.9968 

4
3

 

5 2.8422 2.8421 2.7070 2.7245 2.7552 2.7552 2.7549 2.7693 

10 2.3983 2.3983 2.2877 2.3010 2.3390 2.3390 2.3387 2.3519 

15 2.0730 2.0730 1.9796 1.9906 2.0306 2.0306 2.0304 2.0425 

20 1.8245 1.8244 1.7439 1.7534 1.7932 1.7932 1.7930 1.8041 

4
5

 

5 1.3785 1.3785 1.3234 1.3362 1.3688 1.3688 1.3686 1.3720 

10 1.2615 1.2615 1.2117 1.2230 1.2543 1.2543 1.2541 1.2577 

15 1.1627 1.1627 1.1173 1.1274 1.1572 1.1572 1.1571 1.1608 

20 1.0782 1.0782 1.0364 1.0457 1.0740 1.0740 1.0739 1.0776 
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4.2.2 Xét một tấm 
2

6 4Ti Al V ZnO− −  03 lớp loại A hình chữ 

nhật biên tựa đơn có tỷ lệ giữa các cạnh 2.0b a =  và tỷ lệ giữa 

cạnh ngắn và chiều 10a h =  chịu tải trọng phân bố hai chiều 

hình sin ( ) ( )0 0
sin sinq q x a y b = tác dụng trên bề mặt tấm. 

Kết quả đạt được cũng khá phù hợp so với các bài báo đã 

nghiên cứu trước đó. 

Bảng 4.3. Độ võng đã chuẩn hóa tại tâm 0

c
w  của tấm hình 

chữ nhật sandwich loại A 
2

6 4Ti Al V ZnO− −

( )10; 2a h b a= = chịu tải trọng phân bố hình sin 

Tấm 

Sandwich 
n  Phương pháp 

zz
  

( ),
c c

w s
K K  

0,0 100,0 0,100 100,100 

1-0-1 

0.0 

Bài báo [30] =0 0.6813 0.4052 0.0837 0.0772 

Bài báo [31] =0 0.6813 0.4052 0.0724 0.0675 

Bài báo [31] ≠0 0.6772 0.4050 0.0729 0.0680 

Luận văn ≠0 0.6531 0.3906 0.0703 0.0656 

0.5 

Bài báo [30] =0 0.8867 0.4700 0.0861 0.0793 

Bài báo [31] =0 0.8867 0.4700 0.0743 0.0691 

Bài báo [31] ≠0 0.8812 0.4700 0.0747 0.0696 

Luận văn ≠0 0.8525 0.4542 0.0723 0.0673 

2.0 

Bài báo [30] =0 1.1099 0.5261 0.0878 0.0807 

Bài báo [31] =0 1.1096 0.5260 0.0755 0.0702 

Bài báo [31] ≠0 1.1027 0.5264 0.0760 0.0707 

Luận văn ≠0 1.0678 0.5089 0.0737 0.0685 

3-1-3 

0.5 

Bài báo [30] =0 0.8686 0.4648 0.0859 0.0791 

Bài báo [31] =0 0.8685 0.4648 0.0741 0.0690 

Bài báo [31] ≠0 0.8631 0.4648 0.0746 0.0695 

Luận văn ≠0 0.8351 0.4492 0.0721 0.0672 

2.0 

Bài báo [30] =0 1.0900 0.5195 0.0876 0.0806 

Bài báo [31] =0 1.0807 0.5194 0.0754 0.0701 

Bài báo [31] ≠0 1.0739 0.5198 0.0759 0.0706 
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Luận văn ≠0 1.0404 0.5026 0.0736 0.0684 

2-1-2 

0.5 

Bài báo [30] =0 0.8604 0.4625 0.0858 0.0791 

Bài báo [31] =0 0.8603 0.4625 0.0741 0.0690 

Bài báo [31] ≠0 0.8550 0.4625 0.0745 0.0694 

Luận văn ≠0 0.8273 0.4470 0.0721 0.0671 

2.0 

Bài báo [30] =0 1.0664 0.5161 0.0875 0.0805 

Bài báo [31] =0 1.0661 0.5160 0.0753 0.0701 

Bài báo [31] ≠0 1.0593 0.5164 0.0758 0.0705 

Luận văn ≠0 1.0264 0.4994 0.0735 0.0684 

1-1-1 

0.5 

Bài báo [30] =0 0.8390 0.4562 0.0856 0.0789 

Bài báo [31] =0 0.8389 0.4562 0.0739 0.0688 

Bài báo [31] ≠0 0.8337 0.4562 0.0744 0.0693 

Luận văn ≠0 0.8066 0.4408 0.0719 0.0670 

2.0 

Bài báo [30] =0 1.0244 0.5060 0.0872 0.0872 

Bài báo [31] =0 1.0242 0.5060 0.0751 0.0699 

Bài báo [31] ≠0 1.0177 0.5062 0.0756 0.0703 

Luận văn ≠0 0.9861 0.4896 0.0732 0.0681 

4.2 Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến độ võng  

Bài toán 4.2.1: Khảo sát bài toán với tỷ lệ 1b a = ,  10a h =  

với điều kiện biên 04 cạnh là liên kết đơn, các loại tấm FGM có 

cấu hình các lớp khác nhau trên nền đàn hồi có hệ số nền không 

thứ nguyên 10
w s

K K= = . Khảo sát hệ số suy biến n 

❖ Trường hợp tấm loại A 

Bảng 4.4: Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số suy biến n đến độ 

võng không thứ nguyên của các tấm FGM loại A đặt trên nền 

đàn hồi 

Hệ số  

n  

Loại 

 FGM 

0 0.5 1 2 5 10 

1-0-1 0.1622 0.1908 0.2046 0.2160 0.2229 0.2243 
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1-8-1 0.1622 0.1706 0.1749 0.1792 0.1835 0.1853 

1-1-1 0.1622 0.1847 0.1963 0.2070 0.2157 0.2186 

1-2-1 0.1622 0.1805 0.1900 0.1993 0.2075 0.2106 

3-1-3 0.1622 0.1885 0.2016 0.2130 0.2210 0.2230 

8-1-8 0.1622 0.1875 0.2002 0.2115 0.2198 0.2221 

0-1-0 0.1622 0.1622 0.1622 0.1622 0.1622 0.1622 

1-3-1 0.1622 0.1776 0.1855 0.1934 0.2008 0.2038 

❖ Trường hợp tấm loại B 

Bảng 4.5: Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số suy biến đến độ 

võng không thứ nguyên của các tấm FGM loại B đặt trên nền 

đàn hồi 
Hệ số n  

 

Loại  

FGM 

0 0.5 1 2 5 10 

1-0-1 0.1936 0.1936 0.1936 0.1936 0.1936 0.1936 

1-8-1 0.1744 0.1867 0.1916 0.1953 0.1985 0.2008 

1-1-1 0.1907 0.1925 0.1932 0.1937 0.1941 0.1942 

1-2-1 0.1869 0.1912 0.1928 0.1939 0.1947 0.1952 

3-1-3 0.1930 0.1934 0.1935 0.1937 0.1938 0.1938 

8-1-8 0.1925 0.1932 0.1935 0.1937 0.1938 0.1939 

0-1-0 0.1622 0.1821 0.1907 0.1975 0.2043 0.2099 

1-3-1 0.1835 0.1900 0.1924 0.1942 0.1955 0.1964 

Nhận xét: Hệ số suy biến tăng làm tăng độ võng tại tâm tấm 

Bài toán 4.2.2: Khảo sát bài toán với tỷ lệ 1b a = ,  10a h =  

và 2n =  với điều kiện biên 04 cạnh là liên kết tựa đơn, các loại 

tấm FGM có cấu hình các lớp khác nhau trên nền đàn hồi có hệ 

số nền không thứ nguyên 10
w

K = . Khảo sát hệ số nền Ks 

 

n
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❖ Trường hợp tấm loại A 

Bảng 4.6: Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền 
s

K  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại A đặt trên nền đàn hồi 
Hệ số  

 

Loại 

 FGM 

0 10 100 200 300 500 

1-0-1 0.39601 0.2160 0.0430 0.0231 0.0160 0.0101 

1-8-1 0.28795 0.1792 0.0412 0.0224 0.0155 0.0097 

1-1-1 0.36675 0.2070 0.0426 0.0230 0.0159 0.0100 

1-2-1 0.3432 0.1993 0.0423 0.0228 0.0158 0.0099 

3-1-3 0.38612 0.2130 0.0429 0.0231 0.0159 0.0100 

8-1-8 0.38112 0.2115 0.0428 0.0230 0.0159 0.0100 

0-1-0 0.24665 0.1622 0.0401 0.0220 0.0153 0.0096 

1-3-1 0.32632 0.1934 0.0420 0.0227 0.0157 0.0099 

❖ Trường hợp tấm loại B 

Bảng 4.7 Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền 
s

K  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại B đặt trên nền đàn hồi 

   Hệ số 
s

K
 

Loại  

FGM 

0 10 100 200 300 500 

1-0-1 0.3266 0.1936 0.0420 0.0227 0.0157 0.0099 

1-8-1 0.3318 0.1953 0.0420 0.0228 0.0157 0.0099 

1-1-1 0.3270 0.1937 0.0420 0.0227 0.0157 0.0099 

1-2-1 0.3277 0.1939 0.0420 0.0227 0.0157 0.0099 

3-1-3 0.3268 0.1937 0.0420 0.0227 0.0157 0.0099 

8-1-8 0.3269 0.1937 0.0420 0.0227 0.0157 0.0099 

0-1-0 0.3383 0.1975 0.0421 0.0228 0.0158 0.0099 

1-3-1 0.3285 0.1942 0.0420 0.0227 0.0157 0.0099 

Nhận xét: Hệ số nền Ks tăng sẽ làm giảm độ võng tại tâm tấm 

s
K
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Bài toán 4.2.3: Khảo sát bài toán với tỷ lệ 1b a = ,  10a h =  

và 2n =  với điều kiện biên 04 cạnh là liên kết đơn SSSS, các 

loại tấm FGM có cấu hình các lớp khác nhau trên nền đàn hồi 

có hệ số nền không thứ nguyên 10
s

K = . Khảo sát hệ số nền Kw 

❖ Trường hợp tấm loại A 

Bảng 4.8 Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền 
w

K  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại A đặt trên nền đàn hồi 
Hệ số  

Loại 

 FGM 
0 10 100 200 300 500 

1-0-1 0.2210 0.2160 0.1794 0.1510 0.1303 0.1023 

1-8-1 0.1827 0.1792 0.1532 0.1320 0.1159 0.0932 

1-1-1 0.2116 0.2070 0.1732 0.1465 0.1270 0.1003 

1-2-1 0.2035 0.1993 0.1677 0.1426 0.1240 0.0984 

3-1-3 0.2179 0.2130 0.1773 0.1495 0.1292 0.1017 

8-1-8 0.2163 0.2115 0.1763 0.1488 0.1287 0.1013 

0-1-0 0.1650 0.1622 0.1406 0.1225 0.1085 0.0884 

1-3-1 0.1975 0.1934 0.1636 0.1396 0.1217 0.0970 

Trường hợp tấm loại B 

           Bảng 4.9 Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền  đến độ 

võng không thứ nguyên của tấm FGM loại B đặt trên nền đàn hồi 

Hệ số 

  

Loại  

FGM 

0 10 100 200 300 500 

1-0-1 0.1976 0.1936 0.1637 0.1397 0.1219 0.0970 

1-8-1 0.1994 0.1953 0.1649 0.1405 0.1225 0.0974 

1-1-1 0.1978 0.1937 0.1638 0.1398 0.1219 0.0971 

1-2-1 0.1980 0.1939 0.1639 0.1399 0.1220 0.0971 

3-1-3 0.1977 0.1937 0.1637 0.1397 0.1219 0.0971 

w
K

w
K

w
K
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8-1-8 0.1977 0.1937 0.1637 0.1397 0.1219 0.0971 

0-1-0 0.2017 0.1975 0.1664 0.1417 0.1233 0.0980 

1-3-1 0.1983 0.1942 0.1641 0.1400 0.1221 0.0972 

Nhận xét: Hệ số nền Kw tăng sẽ làm giảm độ võng tại tâm tấm 

Bài toán 4.2.4: Khảo sát bài toán với tỷ lệ 10a h = , 1a =  và 

2n =  đặt trên nền đàn hồi có hệ số nền không thứ nguyên 

10
w

K = , 100
s

K = . Khảo sát tỷ số b/a 

❖ Trường hợp tấm loại A 

Bảng 4.10 Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ số b a  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại A đặt trên nền đàn hồi 
Tỷ số  

b a  

Loại 

 FGM 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

1-0-1 0.0140 0.0430 0.0622 0.0731 0.0795 

1-8-1 0.0128 0.0412 0.0601 0.0710 0.0773 

1-1-1 0.0138 0.0426 0.0617 0.0727 0.0791 

1-2-1 0.0135 0.0423 0.0613 0.0723 0.0786 

3-1-3 0.0139 0.0429 0.0620 0.0730 0.0794 

8-1-8 0.0139 0.0428 0.0620 0.0729 0.0793 

0-1-0 0.0122 0.0401 0.0589 0.0698 0.0761 

1-3-1 0.0133 0.0420 0.0610 0.0719 0.0783 

❖ Trường hợp tấm loại B 

Bảng 4.11 Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ số  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại B đặt trên nền đàn hồi 
Tỷ số  

 

Loại 

 FGM 

0.5 1 2 5 10 

1-0-1 0.0133 0.0420 0.0610 0.0720 0.0783 

b a

b a
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1-8-1 0.0133 0.0420 0.0611 0.0720 0.0784 

1-1-1 0.0133 0.0420 0.0610 0.0720 0.0783 

1-2-1 0.0133 0.0420 0.0610 0.0720 0.0783 

3-1-3 0.0133 0.0420 0.0610 0.0720 0.0783 

8-1-8 0.0133 0.0420 0.0610 0.0720 0.0783 

0-1-0 0.0134 0.0421 0.0612 0.0722 0.0785 

1-3-1 0.0133 0.0420 0.0611 0.0720 0.0783 

Nhận xét: Tỷ số b/a tăng làm tăng độ võng tại tâm tấm 

Bài toán 4.2.5: Khảo sát bài toán với tỷ lệ ,  1a =  và  

hệ số suy giảm 2n =  trên nền đàn hồi có hệ số nền không thứ 

nguyên 10
w

K = , 100
s

K = . Khảo sát tỷ số a/h 

❖ Tấm loại A 

Bảng 4.12 Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ số  đến 

độ võng không thứ nguyên của tấm FGM loại A đặt trên 

nền đàn hồi 
Hệ số 

 a h  

Loại  

FGM 

10 20 50 80 100 

1-0-1 0.0430 0.0445 0.0451 0.0452 0.0452 

1-8-1 0.0412 0.0427 0.0433 0.0434 0.0434 

1-1-1 0.0426 0.0441 0.0447 0.0448 0.0448 

1-2-1 0.0423 0.0438 0.0444 0.0444 0.0445 

3-1-3 0.0429 0.0444 0.0450 0.0451 0.0451 

8-1-8 0.0428 0.0443 0.0449 0.0450 0.0450 

0-1-0 0.0401 0.0417 0.0422 0.0423 0.0423 

1-3-1 0.0420 0.0435 0.0441 0.0441 0.0442 

 

 

 

1b a =

a h
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❖ Tấm loại B 

Bảng 4.13 Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ số  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại B đặt trên nền đàn hồi 
Hệ số 

  

Loại 

 FGM 

10 20 50 80 100 

1-0-1 0.0420 0.0435 0.0441 0.0441 0.0441 

1-8-1 0.0420 0.0436 0.0441 0.0442 0.0442 

1-1-1 0.0420 0.0435 0.0441 0.0441 0.0441 

1-2-1 0.0420 0.0435 0.0441 0.0441 0.0441 

3-1-3 0.0420 0.0435 0.0441 0.0441 0.0441 

8-1-8 0.0420 0.0435 0.0441 0.0441 0.0441 

0-1-0 0.0421 0.0437 0.0442 0.0443 0.0443 

1-3-1 0.0420 0.0435 0.0441 0.0441 0.0442 

Nhận xét: Tỷ số a/h tăng làm tăng độ võng tại tâm tấm. 

Bài toán 4.2.6: Khảo sát bài toán với tỷ lệ b/a=1, a/h=10 và hệ 

số suy giảm n=2 trên nền đàn hồi có hệ số nền không thứ 

nguyên Kw= 10, Ks=100.  Khảo sát tỷ số mô đun đàn hồi
c m

E E  

Nhận xét: Tỷ số mô đun đàn hồi
c m

E E tăng sẽ làm tăng độ võng 

tại tâm tấm 

❖ Tấm loại A 

Bảng 4.14 Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ số 
c m

E E  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại A đặt trên nền đàn hồi 
H. số  

 

Loại 

 FGM 

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 

1-0-1 0.0423 0.0436 0.0444 0.0450 0.0459 

1-8-1 0.0409 0.0413 0.0416 0.0418 0.0420 

1-1-1 0.0420 0.0431 0.0438 0.0443 0.0449 

1-2-1 0.0417 0.0426 0.0432 0.0436 0.0441 

a h

a h

c m
E E
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3-1-3 0.0422 0.0434 0.0442 0.0448 0.0456 

8-1-8 0.0421 0.0433 0.0441 0.0447 0.0454 

0-1-0 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 

1-3-1 0.0415 0.0423 0.0427 0.0431 0.0435 

❖ Tấm loại B 

Bảng 4.15 Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ số  đến độ võng 

không thứ nguyên của tấm FGM loại B đặt trên nền đàn hồi 
Hệ số 

  

Loại 

 FGM 

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 

1-0-1 0.0415 0.0424 0.0431 0.0437 0.0446 

1-8-1 0.0415 0.0424 0.0431 0.0437 0.0445 

1-1-1 0.0415 0.0424 0.0431 0.0437 0.0446 

1-2-1 0.0415 0.0424 0.0431 0.0437 0.0445 

3-1-3 0.0415 0.0424 0.0431 0.0437 0.0446 

8-1-8 0.0415 0.0424 0.0431 0.0437 0.0446 

0-1-0 0.0416 0.0425 0.0432 0.0437 0.0445 

1-3-1 0.0415 0.0424 0.0431 0.0437 0.0445 

c m
E E

c m
E E
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CHƯƠNG 5: 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1      Kết luận: 

Luận văn phân tích tấm FGM chịu uốn trên nền đàn hồi 

sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao thu gọn R-QSDT và 

phương pháp không lưới MK để xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến độ võng của tấm chịu nén như hệ số hệ số suy biến n , tỷ số 

b a , tỷ số a h , hệ số nền 
w

K và 
s

K thu được những kết quả 

tường minh nhằm đánh giá được độ võng của tấm khi thay đổi 

các thông số khác nhau trong từng trường hợp được xét đến. 

Luận văn đã áp dụng phương pháp không lưới MK cho 

việc tìm lời giải: Hàm dạng thỏa mãn tính chất hàm Kronecker 

delta, điều này giúp phương pháp nội suy MK thuận tiện trong 

việc áp đặt điều kiện biên trực tiếp mà không cần sử dụng bất 

cứ phương pháp nào để khử điều kiện biên giống như phương 

pháp không lưới khác.  

5.2      Kiến nghị: 

Để đề tài nghiên cứu về tấm chức năng chịu uốn trên 

nền đàn hồi được đầy đủ hơn, em có một số kiến nghị như sau: 

 Khảo sát thêm độ võng của tấm FGM có các điều 

kiện biên khác tại chu vi của tấm như: (F) hoàn toàn tự do và 

(C) ngàm cứng. 

 Mở rộng bài toán tấm FGM tựa trên các mô hình 

nền khác nhau như: Filonenko-Borodich, Haber-Schaim, 

Hetényi, Rhines… 

 Phân tích ứng xử cơ học của tấm FGM tựa trên nền 

đàn hồi chịu các tải trọng cơ nhiệt. 
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